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Kính gửi: 
- Thành viên Ban An toàn giao thông thị xã; 

- Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 
- UBND các xã, phường. 

UBND thị xã nhận Công văn số 207/SGTVT-QLHT ngày 24/02/2022 của 
Sở Giao thông vận tải về việc triển khai các biện pháp tăng cường công tác đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông. 

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thị xã 

trong năm 2022; UBND thị xã Đông Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề “Đã uống rượu, bia 

không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không vượt đèn đỏ; đi đúng phần 

đường, làn đường; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy… tham gia giao 

thông an toàn trong điều kiện thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19. Ưu tiên tuyên truyền các đối tượng có nguy cơ gây tai 

nạn giao thông cao như lái xe khách, người điều khiển xe mô tô, thanh thiếu 

niên trên địa bàn nông thôn; phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại 

các xã, phường. 

- Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xử 

lý các bất cập về tổ chức giao thông trên hệ thống đường bộ để nâng cao điều 

kiện an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; đẩy mạnh công tác 

thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, phát hiện xử lý vi phạm; đồng 

thời, đấu tranh phòng chống tiêu cực, siết chặt quản lý, trong đó tập trung vào 

công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; kiểm soát tải trọng giao 

thông; kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô; tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô 

tô để kiểm tra, xử lý đối với trường hợp vi phạm, đối tượng tập trung kiểm tra, 

xử lý là người điều khiển xe ô tô chở khách, ô tô chở hàng hóa,…; phối hợp với 

chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng thực hiện công tác bảo đảm 

TTATGT đường thủy nội địa vào mùa mưa lũ. 

- Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về trật tự an toàn 

giao thông, phát huy các phương thức truyền thống với đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học công nghệ, tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên 
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nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử 

lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo chuyên đề trên địa bàn 

thị xã, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông; tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ 

liệu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

- UBND các xã, phường chỉ đạo xử lý kiên quyết tình trạng lấn chiếm vỉa 

hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; tăng 

cường biện pháp cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông điểm giao cắt đường bộ 

với đường sắt, đặc biệt là các lối đi tự mở; xóa bỏ các đường ngang qua đường 

sắt bất hợp pháp theo lộ trình; thực hiện quyết liệt việc lập lại trật tự, kỷ cương 

đối với giao thông đô thị, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý theo đúng quy 

định đối với mọi trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Thị ủy; 
- Sở GTVT tỉnh (biết); 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- Chánh, các PCVP; 
- Lưu: VT, THT. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 
 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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